
Delivery  
14h10
14h22

Pickup 1 
10h13
+12 min

Dispatch
07h18

MINDER PERSONEELSVERLOOP
Met efficiëntere planning, real-time mapping en 
verbeterde functies om fouten in de dienstverle-
ning te voorkomen.

HOGERE PRODUCTIVITEIT  
Geen handmatige alternatieve oplossingen, ge-
brek aan lokale kennis en foute schattingen meer. 

LAGERE KOSTEN  
Door de ETA af te zetten tegen leveringsvensters 
om kostbare fouten in de dienstverlening te voor-
komen.

GROEINDE OMZET  
D oor de klantentevredenheid te verbeteren en 
terugkerende opdrachten binnen te halen.

VERBETER KLANTENRELATIES
D oor fouten in de dienstverlening te verminderen 
en klanten nauwkeurige ETA’s te geven.

Voordelen

TruETA
Breng de geschatte aankomsttijd 
naar een hoger niveau



Wat is 
TruETA?

Verbeterde ritplanning en uitvoering, 
van verzending tot levering

Met TruETA biedt Trimble geautomatiseerde, 
cloud-gebaseerde software die slimme algoritmen 
gebruikt om nauwkeurige en continu bijgewerkte 
ETA’s te leveren, van verzending tot aflevering. 

TruETA zal leiden tot een verhoging van de 
productiviteit, tot kosten- en tijdbesparingen, en tot 
een verbetering van uw dienstverlening en van de 
tevredenheid van uw klanten. 

Waarom 
TruETA de 
oplossing is

Berekent een nauwkeurige ETA voor elke halte 
langs een route, gebaseerd op de huidige 
positie van het voertuig, de bestuurder HOS 
(diensturen) en het verkeer.

Verbetert de klantenservice met klanten die de 
leveringstermijnen overschrijden.

Betere ritplanning door giswerk en 
handmatige gegevensinvoer te vervangen 
door geautomatiseerde, op feiten gebaseerde 
berekeningen.

Visualiseer live verkeer en waarschuwingen op 
een kaart.

Stel nadelige gevolgen voor bestaande plannen 
vast.

Verminder de telefoongesprekken en mobiele 
berichten tussen de dispatcher en chauffeur 
met één uniforme oplossing.ETA-berekeningen zijn tijd- en 

middelenrovend

Voorbeeld:
 
• 1 vrachtwagen maakt 5 stops per dag
• 1 vrachtwagen rijdt 25 dagen per maand 
• 125 Stops (5 x 25) = 125 ETA’s per vrachtwagen 
• Een bedrijf met 100 vrachtwagens maakt onge-

veer 12.500 ETA-berekeningen per maand. 

• 1 handmatige ETA-berekening duurt 2 minuten 
• 1 dispatcher verdient 24 euro per uur  
• 1 handmatige ETA-berekening kost € 0,80 

12.500 ETA-berekeningen   
=  10.000 euro of 100 euro per vrachtwagen. 

Met TruETA zou dit bedrijf 300 euro per maand 
betalen voor geautomatiseerde berekeningen.

VERKEER 
Real-time en voorspelde verkeerssituaties op basis 
van historische gegevens.

VERPLICHTE RUSTPAUZES
In overeenstemming met de Europese rijtijden.

OMLEIDINGEN
Ad hoc herberekening van de route.

VERBLIJFTIJD
Gebaseerd op de tijd die het in het verleden 
kostte. 

VOERTUIGPROFIEL 
Vermijd wegen die beperkt toegankelijk zijn voor 
vrachtwagens zoals lage bruggen, enz. 

STANDAARDVARIABELEN
Bereken de meest praktische route tussen ver-
schillende rustplaatsen, rekening houdend met de 
afstand en de snelheidsbeperkingen, enz.

TruETA houdt rekening 
met meer variabelen

• Onnauwkeurige ETA’s tijdens planning en 
uitvoering

• Tijdrovende handmatige berekening van 
de ETA

• Veel telefoongesprekken tussen 
dispatcher en chauffeur en veel mobiele 
berichten per rit

• Niet ten volle gebruik maken van de 
capaciteit van de vrachtwagens om de 
risico’s te beperken

• De score van de klantendienst wordt 
negatief beïnvloed door het missen van 
afspraken door vertraging.

Heden-
daagse 
problemen

Van giswerk en handmatige 
gegevensinvoer

Van niet 
verbonden zijn

Van tijdrovende 
berekeningen

VERBETERINGEN

naar real time, op feiten 
gebaseerde berekeningen

naar integratie tussen chauffeurs, 
voertuigen en dispatch

tot tijd- en kostenbesparingen, 
zekerheid en klanttevredenheid
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